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Vergaderingen 2016

Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ 
uitgesteld/geen
quorum

Openbare
vergadering

86 80 06 (5 vergaderingen
geen voortgang, 
1 vergadering is 
uitgesteld)

Huishoudelijke
vergadering

48 45 1 vergadering geen
voortgang, 1 
vergadering
uitgesteld, 1 
vergadering geen
voortgang wegens
gebrek aan quorum)

Openbare Commissie
vergadering

9 ----------------- ------------------------

Commissie
vergadering

270

Buitengewone
vergadering

2



Goedgekeurde wetten

Ontwerpwetten
ingediend door de 
Regering

Initiatiefwetten Ontwerpwetten
ter goedkeuring
van verdragen

Naturalisatiewetten Totaal

45 5 4 4 58

Opmerking: In het jaar 2016 is ook het Herstel- en Stabilisatieplan behandeld en
goedgekeurd.
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I

Participatie in de volgende conferenties: 
 IPU
ParlAmericas
 ACP-EU
WTO
ECOSOC
UNHCR
Women Speakers of Parliaments

Naast participatie in deze conferenties heeft DNA deelgenomen aan een vergadering van de 
Nederlandse Taalunie en een studiereis van REDD+.  Verder heeft de Voorzitter van het Parlement
op uitnodiging van het Parlement van China dit land bezocht in verband met de International day 
of Peace
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De Voorzitters van de De Nationale Assemblee en het Parlement van Guyana hebben op vrijdag 7 oktober
het Contactplan tussen beide parlementen getekend.
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DNA heeft standpunten gehoord van verschillende actoren.  Dit heeft plaatsgevonden middels hearings en 
meetings  waaronder de nieuwe vorm van werkvergaderingen, waarbij de actoren presentaties hebben gehouden
en ook met elkaar in discussie zijn gegaan. 

(Wet Arbeidsadviescollege, Wet Dierenwelzijn, Wet Bedrijven en Beroepen, Wet Electronisch Handelsverkeer , 
Wijziging van het Wetboek van Koophandel, de wijziging van de Vuurwapenwet)

 DNA heeft op 31 augustus met de districtsraden van Paramaribo, Commewijne, Wanica en Para vergaderd.
Er is gesproken over de knelpunten die de districtsraden ervaren bij de uitoefening van hun werkzaamheden. 

De bedoeling is dat de andere districtsraden dit jaar ook gehoord zullen worden.



Jan-17 7

Op de griffie van DNA zijn er 115 personen werkzaam. Van dit aantal zijn 15 personen in dienst van de 
verschillende fracties.
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Planning

In 2017 zal er verder invulling worden gegeven aan de teambuildingsactiviteiten die in 2016 van start zijn gegaan
maar wegens omstandigheden geen voortgang konden vinden.

Er zal verder gewerkt worden aan capaciteitsversterking. 

 in 2017 zal er veel aandacht besteed worden aan een gezonde werkomgeving.



2016

Onderdeel Aantal views

Home page 92.179

Wetgeving 26.033

Nieuws 9.399

Media en Documentatie 6.135

Fracties 3.867

Videobeelden 4.099

Live Streaming 58.177
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DNA Website
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Producties door de afdeling Communicatie en Informatie:

DNA journaal: samenvatting van de openbare commissie vergaderingen en de openbare vergaderingen.

DNA Actueel: in dit programma worden actuele zaken (zoals workshops, buitenlandse - en binnenlandse
missies van DNA belicht.

DNA Info: hierin wordt informatie gegeven over DNA als orgaan van de Staat en haar werkzaamheden en worden
uitzonderlijke vraagstukken en wetten nader belicht.



2016

Programma Afleveringen Stations 

DNA Actueel 3 STVS/ ATV/ SCTV/ Apintie/ Lime TV/ 

Rasonic/ SCCN

DNA Info 1 STVS/ ATV/ SCTV/ Apintie/ Lime TV/ 

Rasonic/ SCCN

DNA Journaal 47 STVS/ ATV/ SCTV/ Apintie/ Lime TV/ 

Rasonic/ SCCN

Compilaties 3 Website 

Totaal 54
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Uitzendingen
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Planning 2017:

 Eigen kanaal.

Pilot in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, voorlichting over 
wetgeving aan scholieren tussen 12 en 18 jaar. Dit zal beginnen met een lesbrief en een animatiefilmpje
over de wet Dierenwelzijn.

Uitbreiding van uitzendingen op meerdere tv stations.
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Omschrijving Aantal

Sociale gevallen 102

Huisvesting 104

Grondproblemen 65

Gerealiseerde gronddocumenten 88

Huiselijk geweld 5

Klachten tegen de overheid 24

Burgerparticipatie 7

Anders 31

Totaal 426



Informatie Technologie
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Status IBM Connections

IBM Connections is het communicatie en samenwerkingsplatform dat binnen
DNA wordt ingezet t.b.v.  het politiek college en het ondersteunend
personeel. Het systeem is in februari 2015 geïmplementeerd en is niet meer
weg te denken in de connectiviteit tussen DNA leden, het personeel alsook
tussen de leden en het personeel. We mogen daarom stellen dat IBM 
Connections een goed niveau van integratie heeft bereikt binnen de DNA-
processen. 
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Applicatie ombudsbureau

Status ombudsapp

De ombuds app, een maatwerk applicatie voor het invoeren en beheren van 
informatie van het dossier met betrekking tot het DNA ombudswerk is voor wat 
de ontwikkeling betreft geïnitieerd in februari 2016. Aan deze versies is steeds 
gewerkt. Het project zal in het eerste kwartaal van 2017 worden afgerond.
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DNA informatie Applicatie

Status DNA informatie app

De DNA informatie app heeft als doel de burger te voorzien van informatie,
die wordt gehaald van de website. Dit zodat de burger op mobiele apparaten
kan beschikken over actuele DNA informatie, op elk gewenst moment. 
Evenals de Ombudsapp, is de ontwikkeling in februari 2016 geïnitieerd. Intern 
is de testfase aangevangen.
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Status DNA Dashboard

De applicatie is vanuit een spreadsheet format uitgegroeid naar een database gestuurde
applicatie, die alleen binnen DNA benaderbaar is. Het systeem wordt intern door de applicatie
beheerder ontwikkeld op MySQL als platform. De functie van de DNA Dashboard, is om te dienen
als registratie systeem voor onder andere activiteiten, spreektijden en wetsproducten, met als
doel, geïntegreerd en real-time statistieken bij te houden voor het werk van het politiek college. 

Het principe van het systeem is terug te vinden in het centrale gebruikers- en ledenbestand, dat
gekoppeld is aan de 3 huidige onderdelen: 
• Activiteiten
• Spreektijd
• Wetten
Het autorisatieschema is dusdanig opgebouwd dat gebruikers en leden slechts toegang krijgen
tot voor relevante onderdelen. 

DNA dashboard
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Dank u


